
Tips og tricks til skolearbejde hjemme 

 – Sådan kan forældre understøtte skolearbejdet 

derhjemme i samarbejde med børnene. 

Væsentligst af alt er struktur og forudsigelighed: 

For at barnet ved, hvad der forventes og kan arbejde 

med, er det vigtigt, at der er lavet klare aftaler om, 

hvad der skal laves og hvornår. Jo mere præcise 

aftalerne er, og jo mere barnet selv er med i 

planlægningen, jo bedre vil samarbejdet omkring 

skolearbejdet fungere. I skal ikke forvente, at barnet 

kan arbejde 6 timer koncentreret. 

Lav evt. sammen med barnet en visuel plan for 

skolearbejdet for en dag. Den kunne se sådan ud: 

Skolearbejde tirsdag 

 

Skemaet støtter op om at barnet ved: 

Hvad skal jeg lave? – hvilke opgaver, hvad er 

indholdet? 

Hvor skal jeg lave det henne? – må jeg ligge i sengen, 

eller er det en aftale, at jeg sidder ved køkkenbordet? 

- så jeg lettere kan få hjælp. 

Hvornår skal jeg lave skolearbejde? Ved at aftale 

faste tidspunkter til skolearbejdet, kan man forbygge 

lange diskussioner om, hvornår det skal gøres, og man 

kan finde en rytme, der tilgodeser flere ting i familiens 

hverdag. 

Hvor længe skal jeg arbejde med de forskellige ting? 

– tid er en meget abstrakt ting for mange børn, så vis 

dem gerne på et ur, hvor længe de skal arbejde 

(download evt. en Time Timer på telefonen, som kan 

vise dem, hvor lang tid der er tilbage) 

Hvor meget skal jeg lave? Angiv hvis muligt, hvor 

meget der skal laves. Det kan være 

matematikopgaverne på s. 22 eller besvarelse af 5 

spørgsmål til en tekst. Sæt evt. kryds på siderne eller 

ved opgaverne. Hvis det ikke kan nås indenfor den 

aftalte tid, så kan man justere på planen for den 

kommende dag (sammen med barnet) 

 

Hvad skal jeg bagefter? Ved at have en plan for 

skolearbejdet, så kommer ting ikke bag på barnet, og 

det kan bedre skabe sig overblik og dermed 

samarbejde om skolearbejdet. Læg pauser ind, som 

barnet kan se frem til og tænk evt. på, at der foregår 

noget attraktivt i pauserne eller efter skolearbejdet – 

det kan virke stærkt motiverende. 

Hvem skal jeg lave det med? De fleste børn har brug 

for, at de kan hente støtte til arbejdet, så aftal evt. 

hvem der hjælper med hvad. Kan det være en ide, at 

læsninger er for større eller mindre søskende, 

kammerater online el.lign. Er far bedst til at hjælpe 

med at veje og måle, når der skal bages, hvad kan 

barnet evt. selv klare? 

Gjorde jeg det godt nok? /Anerkendelse Sæt evt. 

en stjerne i skemaets sidste kolonne, hver gang en 

opgave er løst og ros barnet for at have fastholdt sig i 

opgaven, arbejdet koncentreret, stillet nogle gode 

spørgsmål, anstrengt sig, fået gode ideer. Det skaber 

motivation og ny energi til næste opgave. Hvis det er 

meget svært at komme igennem skolearbejdet, kan 

man arbejde med at samle stjerner og belønne med 

noget efter et bestemt antal stjerner.  

Ikke alle børn har indbygget eget belønningssystem 

for at lave skolearbejde. 

I øvrigt kan det være smart at tænke i: 

Vær anvisende: Fortæl barnet, hvad I gerne vil have, 

at de skal gøre og meget mindre, hvad de ikke skal 

gøre. 

Hvad skal jeg bruge? Skab sammen med barnet 

overblik over de materialer, der skal bruges til den 

følgende dag, så der ikke er for mange forhindring i 

fht. at komme i gang med arbejdet. 

Hvorfor skal jeg lave det? Skolearbejde i sig selv 

giver ikke altid umiddelbar mening for de fleste børn, 

så de har brug for, at vi hjælper dem med at se, hvad 

de enkelte ting kan bruges til i hverdagslivet.  

Hvordan skal jeg lave det: Der er ikke EN rigtig 

måde at gøre ting på. Hvis der ligger en tydelig 

anvisning fra barnets lærer, om hvordan en opgave 

skal løses, så brug den. Hvis ikke så prøv jer frem med 

det, I kender til – måske lærer jeres barn nogle nye 

metoder på den måde.  

Hvad skal der komme ud af det? Det kan være 

anvisende at pege på, hvad der skal komme ud af en 

bestemt opgave, så barnet er klar over, hvad det 

arbejder hen imod.  
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